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  ةحويَّ اجَّ  قاسيمواحكَّ  عاريفاجلامع للتَّ 
  ةمة اآلجروميَّ املستفادة من رشوح املقدِّ 

  :حواجَّ معىن 
  ًمعاٍن: القصد واملثل واجلهة واملقدار والقسم واكعض :لغة .  
  ًاليت يعرف بها أحاكم أواخر هو العلم بالقواعد : ااصطالح

 .اللكمات العربية حال تركيبها من اإلعراب واكناء وما يتبعه
  :فائدة دراسته

  ُّسان عن ا وصيانة اللِّ ا صحيحً ة فهمً نَّ يه فهم الكتاب والس
  ة.غة العربيَّ اخلطإ يف اللُّ 

   :الالكم
  ً(قال اخلطيب الكًما بليًغا).مفهمٍ  ما دلَّ بل نطٍق : لغة ، 

  ًفظ املركب املفيد بالوضعهو اللَّ : ااصطالح.  
  .أفاد أم لم يفد فأكرث ما تركب من ثالث لكماٍت  :اللكم

َّ فظ املاللَّ يه  :اللكمة   .ال بل معناهفرد ا
   :فظاللَّ 

  ًيم؛ لغة رح والرَّ  .)واة أي رميتهالفظت اجَّ (: الطَّ
 بل بعض احلروف ا مشتمًال أي أن يكون صوتً : اصطالحً ا 

اءاهلجائية الَّ    .يت تبتدأ باأللف وتنتيه با
  : املركب

  ًوهو  ؛مالضَّ : لغة َّ يراد بها  ء بل جهةٍ ء بل الَّ وضع ال
بت اآللةبوت واالستقراراخكُّ   ضممت أجزائها إىل بعٍض). ؛؛ (ركَّ

  ًاأو تقديرً  ا من لكمتني فأكرث حقيقةً : أي مؤلفً ااصطالح.  
  :املفيد

  ًل: الفائدة ما لغة ؛ (استفدت معلومًة اشيئً  منهنسان اإل حصَّ
لتها).  بمعىن: حصَّ

  ًمع ا: أي أن حيسن سكوت املتلكم عليه فال يبىق السَّ ااصطالح
 .به املعىن آخر يتمُّ  ا لالكمٍ منتظرً 

  :الوضع
  ًعنه وضعُت ( ؛: اإلسقاطلغة  َّ   .أي أسقطته) ينَ ا
  ًاجُّحاة مراد: حيتمل أن يكون ااصطالح:  

 .ويقصده: أي أن يعين الالكم القصد -
-  ُّ ِّ جعل اللَّ وهو : الوضع العر ًال  فظ العر   .اه بل معند

   :االسم
  ًالعلوُّ وهو  موِّ العالمة، أو السُّ ويه مة من السِّ  :لغة.  
  ًيف نفسها ولم تقرتن بل معىًن  تدلَّ  لكمةٌ يه : ااصطالح 

بَ ، ال بزمن من بنفسها كـ(الصَّ  ) مثًال.اِح كنَّها دالٌة بل الزَّ

  .ومبهمٌ  ومضمرٌ  : مظهرٌ أقسامٍ  ةوهو ثالث
  

  .و)رٌ مْ ، قَ دٌ يْ (زَ كـبل معناه بال قرينة  ما دلَّ  :هراظَّ ال-1
  

و لكم أبل معىن يف نفسه بقرينة احكَّ  : ما دلَّ املضمر -2
 كـاخلطاب أو الغيبة 

َ
 نَ (أ

َ
  .)وَ ، هُ َت نْ ا، أ

َ به عن االسم اختصاًرا، وهو قسمان:أو قل:    ما يكينِّ
  ٌيف اجلملة، وهو قسمان: ما  صورةٌ  :بارز  

  يفما ال يبتدأ به يف الالكم وال يقع بعد إالَّ  :متصٌل  -
  .االختيار

 يف ما يبتدأ به يف الالكم ويقع بعد إالَّ  :منفصٌل  -
  .االختيار

  ٌيف اجلملة، وهو قسمان: ما ليس  صورةٌ  :مسترت 

أمر املفرد، املضارع املبدوء بألف أو  :اوجوبً  مسترتٌ  -
  .رنون أو تاء املفرد املذكَّ 

: املضارع املبدوء بياء، املا املسند اجوازً  مسترتٌ  -
 .للغائب أو الغائبة

 

 ذَ ما خيف معناه كـ(هَ  :واملبهم-3
ُ
ِ وْ ا، أ   ).َك َح

  
  : الفعل

  ًما يسىم فعًال  حركةٍ  أيَّ  احداثاحلدث؛ أي أنَّ  :لغة.  
  ًيف نفسها واقرتنت بأحد  معىًن ت بلدلَّ  هو لكمةٌ  :ااصطالح 

  .: املا أو احلال أو االستقبالة ويهالثة اخكَّ ناألزم
  .ملكـان احكَّ ـوقع قبل زم هو ما دلَّ بل حدٍث  :الفعل املا

بأحد زمين  مقرتنٍ  هو ما دلَّ بل حدٍث  :الفعل املضارع
  .احلال أو االستقبال

ا يطلب به أبدً  مستقبٍل  حدٍث  هو ما دلَّ بل :فعل األمر
  .حصول ما لم حيصل أو دوام ما حصل
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  :رفاحل
  .حرف املعىن ال حرف املبىنهنا واملقصود 

  ًطرفه)ب :(مررت حبرف الوادي أي ؛رفالطَّ  :لغة.  
  ًبل معىن يف غريه ما دلَّ : ااصطالح.  

 .نوين و دخول (األلف والالم): اخلفض واحكَّ عالمات االسم
  .حروف القسممنها وحروف اخلفض و عريف،املفيدة للتَّ 

  .نويناحكَّ دخول (أل) مع سم اال: ال يمكن أن جيتمع يف مالحظة
  .ةاكنأنيث السَّ ني وسوف وتاء احكَّ : قد والسِّ عالمات الفعل

قبول كذا لب ودالحكه بل الطَّ  يه عالمة فعل األمر :مالحظة
  مًعا. ؛ وال حيكم  بذلك إالَّ بَقبولِهَماياء املخاطبة

ال عالمات عالمات االسم وال ه ال يقبل : كنَّ عالمة احلرف
  .لفعلا

  :نويناحكَّ 
  ًن الطَّ  ؛صويتاحكَّ  :لغة   .ائر أي صوَّت)(نوَّ
  ًاتتبع آخر االسم لفظً  ساكنةٍ  نونٍ عن  هو عبارةٌ  :ااصطالح 

لكة كرار الشَّ ا، يستغىن عنها بتَ ا ووقفً  وتفارقه خًط ووصًال 
  .بط بالقلمعند الضَّ 

  :عراباإل
  ً؛اإلفصاح واإلظهار: لغة :   .أظهرته) (أعربت عما يف نف
  ًعوامل اللكمة الختالف الآخر تغري أحوال  :ااصطالح

 َّ   .اخلة عليهاا
  .يدخل بل اللكمة فيؤثِّر يف إعرابهاهو ما  :عاملال

  .)(ُحكيمٌ  ) وتقديريٌ (َحقييقٌ  : لفظيٌ غريأنواع احكَّ 
  َّطق به مانعٌ يمنع من اجُّ : ما ال فظيغري اللَّ احك.  
  َّو أ من تعذرٍ  طق به مانعٌ منع من اجُّ : ما يقديريغري احكَّ احك

 .أو مناسبةٍ  استثقالٍ 
 .ةطق باحلركة بل حرف العلَّ هو استحالة اجُّ  :عذراحكَّ  -
 .ةطق باحلركة بل حرف العلَّ هو صعوبة اجُّ  :قلاخكِّ  -
يف آخر االسم ملناسبة  الزمةٍ  هو وجود حركةٍ  :املناسبة -

  .آخر متصل به اسمٍ 
  

  .وال اعتاللٍ  لغري خمٍل  واحدةً  زوم آخر اللكمة حالةً ل :كناءا

  .صب واخلفض واجلزمفع واجَّ الرَّ  :أقسام اإلعراب
  :فعالرَّ 

  ًالعلو واالرتفاع: لغة.  
  ًمة أو ما ناب عنهاعالمته الضَّ  خمصوٌص  : تغريٌ ااصطالح.  

   :صباجَّ 
  ًاالستواء واالستقامة :لغة.  
  ًعالمته الفتحة أو ما ناب عنها خمصوٌص  تغريٌ  :ااصطالح.  

  :خلفضا
  ًسفلالتَّ  :لغة.   
 عالمته الكرسة أو ما ناب عنها خمصوٌص  تغريٌ  :اصطالحً ا.   

   :زماجل
  ًالقطع :لغة.   
 كون أو ما ناب عنهعالمته السُّ  خمصوٌص  تغريٌ  :اصطالحً ا.   

  :االسم املفرد
وال من األسماء  ا بهما وال ملحقً وال جمموًخ  ما ليس مثىًن 

  كـ[اَكاُب]. .اخلمسة
   :املثىن
 يف آخره أغنت عن العاطف بل اثنني أو اثنتني بزيادةٍ  ما دلَّ 

  .واملعطوف
  :كسريمجع احكَّ 
  .]اءُ بَ [اآلكـ ،يف بناء مفرده فأكرث مع تغريٍ  بل ثالثةٍ  ما دلَّ 
   :المسَّ الؤنث املمجع 

  اُت].مَ لِ ْس ، كـ[المُ مزيدتني بل مفرده وتاءٍ  ٍف ما مجع بأل
   :سماء اخلمسةاأل

 [يف:  حمصورةٌ  يه أسماءٌ 
َ
  وكَ ـبُ أ

َ
  .]ووذُ  وكَ وفُ  وكَ ومَحُ  وكَ خُ وأ

، أن تكون مفردةً  :باحلروف األسماء اخلمسةإعراب رشوط 
إىل غري ياء املتلكم، وأن تكون  ، ومضافةً ، مضافةً مكربةً 

ةً    .(ذو) بمعىن صاحبوأن تكون من امليم،  (فو) خا
   :فعال اخلمسةاأل

صل به ألف االثنني أو واو اجلماعة اتَّ  مضارٍع  فعٍل  لكُّ يه 
  ].نْيَ حِ فَ َص تَ ، يَ نَ وْ ءُ رَ قْ ، فَ انِ بَ تُ كْ كـ[يَ  ،أو ياء املخاطبة
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َّ  :فمنوع من الرصَّ امل  لتنيي أشبه الفعل يف وجود عَّ هو ا
 واألخرى ترجع إىل املعىنفظ فرعيتني إحداهما ترجع إىل اللَّ 

  .تنية تقوم مقام العلَّ أو وجد فيه علَّ 
  َّتنيالعل:  

   .ةة والوصفيَّ العلميَّ  :املعىن إىل يت ترجعالَّ  .1
العجمة،  ،بغري األلف أنيثاحكَّ  :فظيت ترجع إىل اللَّ الَّ  .2

  .ون، وزن الفعل، العدلكيب، زيادة األلف واجُّ الرتَّ 
 أنيث باأللفصيغة منتىه اجلموع، احكَّ  :ة الواحدةلعلَّ ا.   

اء :ةحروف العلَّ     .األلف، الواو، ا
  :املعربات قسمان

  َّ ع كسري، مج، مجع احكَّ االسم املفرد :ي يعرب باحلراكتا
َّ املؤنث السَّ    .ءٌ  هصل بآخري لم يتَّ الم، الفعل املضارع ا

  َّ سماء الم، األر السَّ ثنية، مجع املذكَّ احكَّ  :ي يعرب باحلروفا
  .اخلمسة، األفعال اخلمسة

أن ولن وإذن ويك والم يك والم اجلحود  :واصب عرشةٌ اجَّ 
 َّ    .أوو أو طلٍب   والفاء والواو والواقعتان يف جواب نيٍف وح
 (و بعضها رشوط) أن ولن وإذن ويك :ما ينصب بذاته.  
 ما ينصب بأن مضمرة:   

   .عليل)الم يك (الم احكَّ  :اجوازً  -
َّ  :اوجوبً  -   .، أو، الفاء والواوالم اجلحود، ح

   .ة اإلثباتيف اخلايل من نيَّ املراد به اجَّ  :يفاجَّ 
ُّ  :طلبال يه، االستفهام، العرض، خء، اجَّ األمر، ا

  .مين، الرجاءحضيض، احكَّ احكَّ 
ُّ  :اجلوازم ثمانية عرش خء لم وملا وألم وأملا والم األمر وا

ُّ وال يف اجَّ  خء وإن وما ومن ومهما وإذما وأي وم يه وا
َّ وكيَّ     .عر خاصةً  وحيثما وكيفما وإذا يف الشِّ ان وأين وك

ُّ  لم  :ا واحدً ما جيزم فعًال  خء وملا وألم وأملا والم األمر وا
ُّ وال يف اجَّ    .خءيه وا

   :ما جيزم فعلني
  وإذما إن :ما هو حرٌف.  
  ٌوكيَّ وأي وم ومهما ما ومن  :ما هو اسم َّ  ان وأين وك

 .وحيثما وكيفما وإذا

  :املرفوخت سبعةٌ 
   عمن أوجد الفعل أو وجد فيه. عبارةٌ  هو :لغةً  :الفاعل-1

  .االسم املرفوع املذكور قبله فعله :ااصطالحً                 
َّ  :ائب الفاعلن-2    .ي لم يذكر معه فاعلههو االسم املرفوع ا

  أو مطلًقا ثم إن اكن: يضمُّ  :الفعل املغري الصيغة
  ًكرس ما قبل آخره (َكَتَب => ُكتَِب) :اماضي  
  (يَْكُتُب => يُْكَتُب) فتح ما قبل آخره :مضارًخ  

   .فظيةاالسم املرفوع العاري عن العوامل اللَّ  :املبتدأ-3
ي تتمٌّ  :اخلرب-4 َّ   .به مع املبتدإ فائدةٌ  هو املسند ا

  .وغري مفردٍ  مفردٌ  :أنواع اخلرب
 غري مجلةٍ  مفردٍ  أيَّ اسمٍ  :املفرد.   
 و(الفعل  رف)و(الظَّ  (اجلار واملجرور) :غري املفرد

  و(املبتدأ مع خربه). مع فاعله)
   :نواسخ املبتدأ واخلرب

  :االسم وتنصب اخلربترفع  ها أفعاٌل ولكُّ :اكن وأخواتها-5
: اكن وأم وأصبح ما يعمل من غري رشٍط فمنها  .1

  .وليسوأض وظل وبات وصار 
  .: دامافيةشرتط تقدم ما اجَّ ومنها ما ي .2
، : زالأو نيٍه  أو استفهامٍ  شرتط تقدم نيٍف ومنها ما ي .3

  .انفك، فتئ، برح
ها أحرف تنصب االسم وترفع اخلرب، ويه: ولكُّ  :وأخواتها إنَّ -6

َت ولعلَّ    .إنَّ وأنَّ ولكنَّ وكأنَّ و
ما هتنصب املبتدأ واخلرب بل كنَّ  ها أفعاٌل ولكُّ  :ظننت وأخواتها

: ظننت وحسبت وخلت وزعمت مفعوالن هلا ويه تسعةٌ 
  .ورأيت وعلمت ووجدت وختذت وجعلت

  .أفعال احلواس فيه ليست منها من(َسِمْعُت)  امَّ : أمالحظة
  :، ويه أربعةٌ هو ما أخذ حكم متبوعه :وابعاحكَّ -7

  .)وصفته، أي: ُت مجاهلا(َغعَّ  الوصف :لغةً  :عتاجَّ 
يه أو ف بيان صفةٍ ل ملتبوعه بابع املكمِّ احكَّ  :ااصطالحً            

  عت نوخن:واجَّ ، ق بهفيما يتعلَّ 
  يف املنعوت نفسه بل صفةٍ  ما دلَّ  :حقييقٌ  نعٌت.  
  نعوتق بامليف ما يتعلَّ  بل صفةٍ  ما دلَّ  :سبيبٌ  نعٌت.   
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َّ يه اللَّ  :ملعرفةا   :مخسة أنواٍع ، وهو بل معنٍي  ي يدلُّ فظ ا
 اخلطابأو  معناه بقرينة احكَّلكم بل وهو ما دلَّ  :مريالضَّ -1

   الغيبة.أو 
َّ   :العلم-2   .من غري قرينةٍ  بل معنٍي  دلُّ ي يهو االسم ا
  نوخن: :املبهم-3

دلَّ  :إشارةٍ  اسم -  ةباإلشارة احلسيَّ  بل معيٍن  ما وضع 
  .ةأو املعنويَّ 

أو  بواسطة مجلةٍ  بل معنٍي  ما يدلُّ  :السم املوصولا -
  .لةشبهها تذكر بعده أكتة تسىم الصِّ 

  .ريفعفأفادته احكَّ ) ألـ(ما اتصل ب:م باأللف والالَّ حىلَّ امل-4
هما اكتسب احكَّ  :املضاف-5   .عريف من املضاف إ

   :مالحظة
  َّفولم يذكره املؤلِّ  كرة املقصودةادس هو: اجَّ وع السَّ اج.  

  دون آخر به واحدٌ  يف جنسه اليتخصُّ  شائٍع  اسمٍ  لكُّ :كرةاجَّ 
    :العطف

ه بقلبها) :لغةً    .امليل (عطفت األم بل ابنها: مالت إ
  : هو قسمان:ااصطالحً 

 فة يفابع اجلامد املشبه الصِّ : هو احكَّ عطف بيانٍ  -
  .إيضاح متبوعه وعدم استقال

د ط بينه وبني متبوعه أحابع املتوسِّ : احكَّ عطف نسٍق  -
  .العطفحروف 

ا وأو وأم وإمَّ  مَّ الواو والفاء وعُ  :يه حروف العطف عرشةٌ و
َّ وبل وال ولكن    . يف بعض املواضعوح

    :وكيداحكَّ 
  .يته)دت العهد: قوَّ ثبيت (وكَّ قوية واحكَّ احكَّ  :لغةً 

  :هو نوخن :ااصطالحً 
  ٌهراافع احتمال إرادة غري الظَّ ابع الرَّ هو احكَّ  :معنويٌ  توكيد 

  نوخن:وهو 
  .فس والعني: اجَّ دما يرفع توهم مضاف إىل املؤكَّ  -
  .وأمجع وتوابها : لكٌّ مولما يرفع توهم عدم إرادة الشُّ  -
  فظ األول بعينه أو بمرادفه هو تكرار اللَّ  :لفظيٌ توكيد

  .به إعتناءً 

   :كدلا
  ًا عنه)(أبدلت اكيت باملال: أخذت عوضً العوض :لغة.   
  ًاملقصود باحلكم بال واسطة.ابع احكَّ  :ااصطالح  

َّ  :وهو أربعة أنواٍع  َّ بدل ال ء، بدل اكعض من ء من ال
  .بدل االشتمال، بدل الغلط ، اللكِّ 

   :عرش أربعةاملنصوبات 
ءٍ  منصوٌب  هو اسمٌ  :املفعول به-1  ق بفعلتعلَّ  دلَّ بل 

  .الفعل ولم تتغري ألجله صورة اا أو نفيً الفاعل إثباتً 
   .منعن الزَّ  جمردٍ  بل حدٍث  ما دلَّ  :صدرملا
و ا لعامله أهو املصدر املنصوب توكيدً  :فعول املطلقامل-2

  .ا جوعه أو عددهبيانً 
   :وهو قسمان
  ٌلفظي:  َّ   .ي وافق لفظه لفظ فعلههو ا
  ٌمعنوي:  َّ   .ي وافق معىن فعله دون لفظههو ا

   :الظرف
  ًوخئههذا اإلناء ظرف املاء؛ أي: ( ؛الوخء :لغة.(  
   ًهو نوخن: :ااصطالح  
 كيان زمان رُ كَ ذْ يُ  )يف(بتقدير  منصوٌب  اسمٌ  :مانظرف الزَّ -3

  .الفعل
 اكنمكيان  رُ كَ ذْ يُ  )يف(بتقدير  منصوٌب  اسمٌ  :ظرف املاكن-4

  .الفعل
    :حلالا-5
  ًء اهليئة :لغة َّ   .)جيدةٌ  السيَّارة (حاُل  ؛الَّيت عليها ال
  ًن  ملا انبهم ماالسم الفضلة املنصوب املفرسِّ  :ااصطالح

   .اهليئات
   .ما يقع بعد تمام اجلملة ال ما يصح االستغناء عنه :الفضلة

    :مزياحكَّ -5
  ًُت نف عنهم فسري والفصل معنيان: احكَّ  :لغة   .)(مزيَّ
  ًملا انبهم من هو االسم املنصوب املفرسِّ  :ااصطالح 

 َّ   نوخن:، وهو سبوات أو النِّ ا
 َّ     .واحدةٍ  االبهام عن لكمةٍ  عَ فَ ما رَ  :اتتمزي ا
  .االبهام عن مجلةٍ  عَ فَ ما رَ  :سبةتمزي النِّ 
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   :االستثناء-6
  ً(استثنيت فالنًا من العطيَّة) مطلق اإلخراج :لغة  
  ًأو أحد أخواتهااإلخراج بإالَّ  :ااصطالح .   

   :أنواع أدوات االستثناء
  إالَّ  :ما هو حرٌف.   
  غري، ِسوى، ُسوًى، سواءٌ  :اسمما هو.  
  خال، عدا، حاشا :ا أو حرفً ما يكون فعًال.   

   ذكر فيه املستثىن منه ولم يُنىَف. ما :ام املوجباحكَّ  الالكم
   .ما ذكر فيه املستثىن منه وسبق بنيف :ام املنيفاحكَّ  الالكم
   .ما لم يذكر فيه املستثىن وسبق بنيف :اقصاجَّ  الالكم

) :افية للجنسال اجَّ -7    .ويه تعمل عمل (إنَّ
، أن ، خربها نكرةً اسمها نكرةً أن يكون:  :عملها رشوط

  . تتكررتتصل باسمها، أالَّ 
  :أنواع اسم (ال)

  . بل ما ينصب بهبىَن يُ  :املفرد
  .: ينصب بالفتحة أو ما ناب عنهابيه باملضافاملضاف والشَّ 

   :نادىامل-8
  ًإقبا أو املسئول إجابته املطلوُب  :لغة.   
  ًبـ (يا) أو إحدى أخواتها املطلوب :ااصطالح.   

   :أنواع املنادى
  ُّكرة املقصودةاملفرد العلم واجَّ  :مبل الضَّ  املبين.   
 كرة غري املقصودة، املضاف، الشبيه بهاجَّ  :املنصوب.  
َّ  :ملفعول ألجلها-9 بب ا لسبيانً  رُ كَ ذْ ي يُ االسم املنصوب ا

   .وقوع الفعل
ملا قبله، متحًدا مع  ةً ا قلبًيا، علَّ أن يكون: مصدرً  :رشوطه

   .خمله يف الفاعل والوقت
َّ  :املفعول معه-10 يان ك رُ كَ ذْ ي يُ االسم الفضلة املنصوب ا

   :وهو نوخن.معه الفعل َل عِ من فُ 
 إذا لم يصحَّ وذلك  :معه ه مفعوٌل ما يتعني نصبه بل كنَّ . 

  .)(ذاكرت واملصباحَ د الواو ملا قبلها يف احلكم ترشيك ما بع
ا ترشيك م إذا صحَّ وذلك  :ما جيوز نصبه بل ذلك أو عطفه. 

  .واجليَش/اجليُش) (جاء األمريُ  واو ملا قبلها يف احلكمالبعد 

  وقد سبق بيانه. :عتاجَّ -11
  : وقد سبق بيانه.العطف-12
  : وقد سبق بيانه.احكَّوكيد-13
  سبق بيانه.: وقد اكدل-14

  
  :املخفوضات ثالثةٌ 

َّ وهو  :باحلرف خمفوٌض  .1   .ي يقع بعد حرف اجلرِّ االسم ا
هاالسم الواقع مضافً وهو  :باإلضافة خمفوٌض  .2  .ا إ

  :ٍع وهو ثالثة أنواٍ 
  .م): غالُم زيدٍ ر بل معىن (الالَّ ما يقدَّ  -
  .ر بل معىن (من): ثوُب خزٍ ما يقدَّ  -
  .اللَّيلِ ر بل معىن (يف): مكُر ما يقدَّ  -

توجب  ،بني اسمني بل تقدير حرف اجلرِّ  يه نسبةٌ  :االضافة
  .ا أبًدااخكَّ  جرَّ 
  .ضا ملخفواالسم الواقع تابعً وهو  :ةبعيَّ املخفوض باحكَّ  .3

  
  .  م بل نبينا حممدٍ اهللا وسلَّ  حبمد اهللا وصىلَّ  تمَّ 

  
  :يف طريقة اإلعراب إرشاداٌت 

 افهم معىن الالكم أوًال. .1

 ؟ أم حرٌف  أم فعٌل  اللكمة أيه: اسمٌ د نوع حدِّ  .2
 .ت ظاهرةً د حركتها اإلعرابية إن اكنحدِّ  .3
 .استحرض املرفوخت أو املنصوبات أو املخفوضات .4
 موقب ااربطهو .5

ٌ
 ؟أو..  أو مفعوٌل  عها من اجلملة أيه: مبتدأ

 رت ؟هل توفَّ  وَط قبل اجلزم باإلعراب استحرض الرشُّ  .6

 .أو.. فاحبث عنه أو فاعٍل  إذا اكنت اللكمة حتتاج إىل: خربٍ  .7
َّ ال تعرب اللكمة املتأخِّ  .8  . تعرف إعراب ما تقدمهارة ح
ْوِي باب احفظ من لكِّ  .9

َ
  إعرابًيامثاًال  حن

إنَّ فللالكم املشكول والقراءة  بل اإلعراب مرناحكَّ أكرث من  .10
 .حيحا بل اإلعراب الصَّ يساعدك كثريً ذلك 

  
 واحلمد هللا ربِّ العاملني.


